Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 20.12.2010
Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. J. Václavík, p. F. Kunčar, pí Z. Čestická, p. A.
Podzimek
Jednání zahájeno dne 20.12.2010 v 16:00 hodin.
RM bere na vědomí:
•

informaci pí starostky Mgr. Novohradské o průběhu jednání s panem XXX dne
8.12.2010 ohledně jeho zájmu o výstavbu domu s pečovatelskou péčí a
službami v ulici Masarykova

•

informaci pana Kunčara o průběhu vytyčování pozemků na Skalce

•

informaci pí starostky Mgr. Novohradské o jednání s projektovým manažerem
panem RNDr. Tomášem Kytlíkem ohledně POV č.4 Dotace úroku z úvěru,
využití dotace z dotačního titulu č.2

•

stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse u České spořitelny
a.s. a Komerční banky a.s.

•

informaci pí starostky Mgr. Novohradské z jednání Euroregionu Glacensis

•

informaci o průběhu jednání ZÚR v Hradci Králové

•

finanční rozvahu akce Zpívání u vánočního stromu a informaci o plánovaném
průběhu akce

•

návrh na vyrovnání pozemků manželů XXX v ulici Na Obci

•

nabídku kontroly bezpečnosti dětského hřiště Kabinetu pro standardizaci
o.p.s.

•

informaci z Pozemkového úřadu ČR o připravované kompletní pozemkové
úpravě

•

informaci o spolupráci se soudním znalcem Mgr. Ing. Drozdem

•

informaci o dožádání Policie ČR ve věci neoprávněných hovorů z telefonu v
kanceláři starosty

•

informaci o neschválení a neproplácení odměn neuvolněným zastupitelům

•

nabídku SDH Častolovice na opravu nepojízdného vozidla MULTICAR

RM projednala:
•

záměry jednotlivých zájemců o pronájem restaurace U Lva v Častolovicích

•

Jednací řád zastupitelstva

•

smlouvu o dílo Ateliér Delta, zakázka číslo 12-10-243, č.01/2011, předloženou
Ing. Arch. Křelinou

•

Organizační řád městyse Častolovice

•

současný stav Solné jeskyně

•

možnost zřízení parkoviště nebo dětského hřiště mezi sídlištěm U Konopáče a
Zahradním paloukem

•

nabídku pana Němce na odkoupení vyřazených školních pomůcek a
tělocvičného nářadí

•

nabídku p. Forejtka na spolupráci ohledně tvorby internetových stránek
městyse)

•

nabídku pana Hanuše Česká spořitelna a.s. na odpočet úroků

•

informaci o průběhu jednání s firmou Sovis s.r.o., návrhu další schůzky a
ohledně rozporované ceny díla

•

nabídku SDH Častolovice na opravu nepojízdného vozidla MULTICAR

RM schvaluje:
•

pronájem restaurace U Lva panu XXX a XXX, dohodu o bezúplatném
správcovství sálu s členem kulturní komise panem XXX

•

schvaluje příspěvek 2500,-Kč pro SDH Častolovice na pohoštění při Zpívání u
vánočního stromu

•

využití služeb pana Ing. Arch. Křeliny v otázkách vyjádření k biokoridoru, za
předpokladu vstřícných finančních podmínek i v případě stanoviska k zábradlí
v ulici Komenského

•

dokument Organizační řád městyse Častolovice

•

prodej starého (vyřazeného) tělocvičného nářadí a školních pomůcek panu
Němcovi, pod podmínkou určení kupní ceny za účasti tříčlenné komise

•

likvidační komisi ve složení p. Kunčar, p. Sršeň a p. Václavík

•

nájemné ve výši 2000,-Kč za pronájem sálu restaurace U Lva častolovickým
organizacím a spolkům, za předpokladu, že nebude jmenován nájemce
zařízení, v opačném případě je nutné jednat s touto osobou

•

proplacení faktury ve výši 3000,-Kč (Mediatel) za uveřejnění kontaktu na Úřad
městyse Častolovice v telefonním seznamu Zlaté stránky

RM pověřuje:
•

pí starostku Mgr. Novohradskou, aby zajistila vypracování písemné smlouvy
s panem XXX na restauraci U Lva

•

pana Kunčara, aby vypracoval smlouvu o bezplatném správcovství sálu U Lva
s panem XXX

•

pí starostku Mgr. Novohradskou, aby pozvala pí Ing. Chlebnou do RM

•

pí starostku Mgr. Novohradskou k podpisu smlouvu o dílo s Ateliérem Delta,
zakázky číslo 12-10-243, č.01/2011, předloženou Ing. Arch. Křelinou

•

pí starostku Mgr. Novohradskou a p. Kunčara dalším jednáním s Ing. Arch.
Křelinou ve věci biokoridoru a zábradlí v ulici Komenského

•

pí starostku Mgr. Novohradskou pozvat pana XXX do RM - náhrada pozemků
v ulici Masarykova

•

pí starostku Mgr. Novohradskou pozvat pí XXX na příští jednání RM za
účelem dořešení otázky provozování Solné jeskyně

•

pana Sršně, aby v termínu do příštího jednání ZM vypracoval návrhy na
řešení vyrovnání pozemků manželů XXX – ul. Na Obci

•

předsedu stavební komise p. Ing. Ešpandra projednáním a připravením
podkladů pro dořešení vyrovnání pozemků manželů XXX- ul. Na Obci

•

pana Kunčara, aby zjistil, zda je v současné době dětské hřiště u školky
kontrolováno, v jaké periodě a kým

•

předsedu stavební komise p. Ing. Ešpandra, aby prověřil možnost zřízení
parkoviště nebo dětského hřiště mezi sídlištěm U Konopáče a Zahradním
paloukem a s konečným závěrem seznámil RM

•

pana Kunčara určením členů tříčlenné komise, která stanoví kupní cenu
vyřazených školních pomůcek a tělocvičného nářadí

•

pana Václavíka, aby s panem Forejtkem projednal možnosti spolupráce při
tvorbě internetových stránek městyse, případně zajistil zhotovení a provoz
webu prostřednictvím jiného webmastera, za předpokladu zlepšení grafické
podoby a obsahu stránek, při zachování stávajících cenových podmínek

•

pana Kunčara, aby vypracoval soupis všech existujících smluv a projektů,
který bude poskytnut soudnímu znalci Mgr. Ing. Drozdovi

•

starostku pí Mgr. Novohradskou posouzením využitelnosti nabídky pana
Hanuše Česká spořitelna a.s. na odpočet úroků

•

pana Václavíka, aby ve věci nesrovnalostí v užívání obecních symbolů zahájil
jednání s kompetentními orgány za účelem zjednání nápravy

RM nesouhlasí:
•

s nabídkou firmy Databox s.r.o. na placené zveřejnění upoutávky na
internetových stránkách Živá obec

Další úkoly:
•

trvá úkol dořešit konkrétní způsob realizace využití obřadní místnosti v čp.10
pro potřeby muzejní sbírky

•

trvá úkol přehodnocení pracovních náplní zaměstnanců ÚM

•

trvá úkol instalace záchytného zábradlí (madla) v ulici Komenského

•

trvá úkol dohledání skutečných vlastníků chodníku u pozemku pana XXX a
parcelních čísel, na kterých se chodník ve vlastnictví městyse nalézá – ul.
Masarykova

•

trvá úkol dořešení matoucího dopravního značení v ulicích Komenského a
Masarykova

•

trvá úkol pozvat pana XXX na lednové jednání RM ohledně dořešení
vlastnických práv pozemků a místních komunikací v ulici Příčná

Jednání rady bylo ukončeno dne 20.12.2010 ve 22:00 hodin.
Zapsal Jiří Václavík.

